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Voorwoord

De samenleving wint aan kwaliteit als niemand wordt buitengesloten. Vanuit 
die overtuiging is in 2001 Stichting GeeVer opgericht. Zorgaanbieders, levens-
beschouwelijke organisaties en familieverenigingen voor mensen met een ver-
standelijke beperking bundelden hun krachten om op nieuwe wijze vorm te 
geven aan ondersteuning bij levensvragen en zingeving in provincie Zeeland. 
Na tien jaar geloven in en werken aan inclusie maakt GeeVer de balans op in 
het jubileumboek dat voor u ligt. 

Het blijkt nog niet zo vanzelfsprekend dat mensen met een functiebeperking 
dezelfde rechten hebben als elk ander. In deze tijd van bezuinigen dreigt zelfs 
de ratifi catie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een han-
dicap wat ondergeschoven te raken. Nog altijd is er een forse achterstand aan 
mogelijkheden voor scholing en betaald werk. Van enige keuzevrijheid waar 
en vooral met wie iemand met een beperking wil wonen, is nog nauwelijks 
sprake. De sociale netwerken van mensen met een verstandelijke beperking 
zijn schraal en voor activiteiten in de vrijetijd is men meestal noodgedwongen 
aangewezen op speciale clubs. Zo blijft het voor velen ook nu nog moeilijk om 
aansluiting te vinden in de sfeer van de eigen levensbeschouwing en zijn er, bij 
de zingeving aan het eigen leven, vaak onoverkomelijke drempels. Een somber 
geluid, aan het begin van een boek met een positieve titel en een positieve 
inhoud: “Geloven in inclusie”. Want na tien jaar is het geloof, dat de kwali-
teit van bestaan voor allen wint als niemand uitgesloten wordt, gegroeid. De 
ervaring laat zien hoe zinvol het is om mensen met een verstandelijke beper-
king beter te leren kennen en samen op te trekken. Dit boek staat er vol mee! 
Informatieve artikelen worden afgewisseld met ervaringsverhalen en gedich-
ten, waarin mensen met een verstandelijke beperking aan het woord komen. 



8 Geloven in inclusie

Een tweetal bijdragen uit het buitenland versterken de overtuiging dat het de 
moeite waard is om te blijven geloven in de mogelijkheden die inclusie biedt. 

Toen eind jaren negentig de ontmanteling van instituten voor zorg aan men-
sen met een verstandelijke beperking werd ingezet en deze mensen zoals een 
ieder van ons, in dorp of stad en in de wijk gingen wonen, verdween daarmee 
ook de instituut gebonden pastoraal werker. Zoals elke burger zouden ook 
mensen met een functiebeperking voor hun pastorale zorg of voor hun vragen 
naar zingeving, een beroep moeten kunnen doen op ondersteuning vanuit de 
kerken en vanuit levensbeschouwelijke organisaties. De doelstelling van Gee-
Ver werd de ondersteuning van organisaties en kerken bij het toerusten van 
professionals en vrijwilligers, die de geestelijke verzorging en het beantwoor-
den van levensvragen van mensen met een functiebeperking tot aandachtge-
bied hebben. Nadrukkelijk richt GeeVer zich op levensbeschouwelijke onder-
steuning omdat dit zich niet beperkt tot één of enkele kerken. Wel bestaat er 
van oudsher een relatie tussen GeeVer en de Raad van Kerken in Zeeland. 
Met name de Protestantse Kerk in Nederland en de Rooms Katholieke Kerk 
leveren een substantiële bijdrage aan het werk van GeeVer. De zorgaanbieders: 
Arduin, Gors, Philadelphia Zorg Zeeland, Tragel Zorg en Woonvoorziening 
De Okkernoot hebben hun inzet voor geestelijke verzorging gebundeld en ook 
het Platform Verstandelijk Gehandicapten is in het bestuur vertegenwoordigd. 
Zo is een uniek samenwerkingsverband ontstaan met als doel de zingeving en 
participatie van mensen met een verstandelijke beperking te bevorderen. 

Geloven in inclusie, dat betekent kwaliteit van bestaan voor iedereen! Dan 
hoeft het niet te blijven bij een droom, zoals in het gedicht van Laurentia 
Greven in dit boek:

In je dromen zijn er wegen,
in je gedachten zijn er wegen.
Er is altijd een weg, 
een weg die je zelf kiest!
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